
Als de stenen zouden spreken…  
Op de foto aflevering 5 

Elk jaar in deze tijd herdenken we dat ons land in de oorlog gebukt ging onder de onderdrukking 

door de toenmalige vijand. Nog dagelijks voelen veel ouderen de pijn van het gemis van dierbaren 

die hen in die periode zijn ontvallen. Ook in Scherpenzeel zijn de wonden lang niet allemaal geheeld 

en zijn zeker de littekens van het leed en de verwoestingen nog aanwezig. Op verschillende plaatsen 

in ons dorp zijn gedenkstenen en monumenten te vinden die ons veel te vertellen hebben ‘Opdat 

wij niet vergeten’. Oud-Scherpenzeel laat de gedenktekens spreken en vertelt over de zwarte 

bladzijde in de geschiedenis die achter deze symbolen schuil gaat. 

 

Holevoet, mei 1940. Foto Terdege nr.16 mei 2014. 

Op 10 mei 1940, de dag waarop de oorlog uitbreekt, moet de Scherpenzeelse bevolking evacueren. De 

meeste Scherpenzelers vertrekken per trein vanaf station Woudenberg-Scherpenzeel naar Noord-

Holland. Al de dag daarna raken vooruitgestuurde Duitse militairen in gevecht met de voorposten in 

Scherpenzeel. Het door Chris Sangers ontworpen monument ter nagedachtenis aan deze periode ‘De 

Voorposten Grebbelinie 1939-1940’ is in 1982 opgericht. Om te voorkomen dat Duitse patrouilles zich 

kunnen verschuilen, worden meerdere huizen en boerderijen in brand gestoken. De aanval op 

Scherpenzeel laat niet lang op zich wachten. In de middag van 13 mei 1940, tweede pinksterdag, wordt 

het Duitse offensief ingezet. Er is hier geduchte tegenstand, maar terwijl het dorp in brand staat, 

worden de voorposten veroverd of moeten de militairen zich terugtrekken. De vijand rukt op naar de 

liniedijk waar de artillerie hen weet tegen te houden. Kogelinslagen in het baar huisje van 

begraafplaats Lambalgen herinneren hieraan. Als ons land op 15 mei capituleert, moet men zich 

gewonnen geven. Scherpenzeel ligt grotendeels in puin. Enkele geëvacueerde bewoners gaan al snel 

na de capitulatie poolshoogte nemen en treffen een grotendeels verwoest dorp aan. Hotel De 

Holevoet is veranderd in een ruïne. Tientallen woningen zijn volledig overhoop gehaald, doorzocht en 

verwoest. Er worden veel spullen vermist. Daarom kunnen de meeste Scherpenzelers pas eind mei 

terugkeren. Ze nemen hun intrek in noodwoningen of vinden onderdak bij familie, buren of vrienden. 



Op een zondag kort na terugkomst wandelen David Bakker en meerdere dorpsgenoten tussen de 

ruïnes door. Bij De Holevoet liggen drie Duitse militairen nagenoeg bovengronds begraven. Het dorp 

biedt een mistroostige aanblik. Maar al snel gaat 

de wederopbouw van start. Veel huizen en 

boerderijen worden herbouwd in de stijl van de 

Delftse School. Al op 12 november 1940 wordt in 

de gevel van slagerij Inkenhaag (nu Verweij) een 

gedenksteen gelegd met daarop de tekst 

‘Deez steen is een gedachtenis aan 

Scherpenzeels herrijzenis’. 

En op 9 juli 1941 is de feestelijke ingebruikname 

van Plein 1940. 

Verschillende wederopbouwboerderijen krijgen 

een herinneringssteen waarop een jaartal en een 

uit de vlammen gaande leeuw staat afgebeeld. De 

uit rood aardewerk of lichte klei vervaardigde 

steen wordt gezien als een symbool van 

overwinning op de verwoesting en van herrijzenis. 

In de gevels van o.a. boerderij De Pol 

(Brinkkanterweg) en het pand van Bakker 

Grafimedia is deze steen te zien. Ter herinnering 

aan de wederopbouw is midden in Scherpenzeel  

in 1997 een beeld van Gerard  Overeem geplaatst.  

Verzetshelden 

Tegen de bezetter wordt op verschillende manieren fel verzet geboden. Onderduikers, waaronder 

Joden en verzetsmensen, krijgen onderdak bij Scherpenzelers, vooral op boerderijen. En ook 

geallieerde piloten krijgen een schuilplaats. Talloze sabotageacties verstoren de Duitse overheersing. 

Met clandestiene radiozendinstallaties worden ook vanuit Scherpenzeel allerlei gegevens naar de 

Nederlandse regering in Engeland doorgeseind. Een koeriersdienst richt op wisselende plaatsen 

zendinstallaties in. In Scherpenzeel is aan de Vlieterweg Post 3 RVV gevestigd in het huis van bloemist 

Weenink. Geheime boodschappen voor het verzet worden hier door koeriers gebracht en gehaald. 

Weenink staat bekend als zeer anti-Duits. Zijn woning wordt in 1944 als represaillemaatregel voor een 

sabotageactie in brand gestoken. Na de wederopbouw wordt een gedenksteen in de gevel 

ingemetseld. Hans Blankenberg, koerier voor de RVV, wordt in september 1944 opgepakt in 

Scherpenzeel en gemarteld in het gemeentehuis. Op dezelfde dag wordt hij bij Ederveen om het leven 

gebracht. Post 3 RVV wordt verplaatst naar boerderij Nieuw Schaik van de ongehuwde Jacob Kraay en 

zijn zuster aan de Veenschoterweg. Jacob Kraay wordt op 29 december 1944 gearresteerd en naar 

Duitsland getransporteerd waar hij in februari 1945 om het leven komt. Op die dag ondergaat Cornelis 

ter Maaten hetzelfde lot als de Duitsers ontdekken dat hij op zijn boerderij op de Voskuilerweg 

berichten verzendt. Cornelis sterft door ontbering en uitputting in concentratiekamp Neuengamme. 

Jan van Ginkel van hofstede Klein Sniddelaar wordt eveneens op 29 december 1944 opgehaald 

vanwege zijn activiteiten in het verzet. Ook hij sterft in Neuengamme.  Zijn vrouw blijft achter met tien 

kinderen. Boer Piet Veenendaal is contactman tussen de landelijke organisatie en de lokale 

verzetsgroep van de RVV. Bij hem thuis worden wapens en een walkietalkie gevonden. Hij wordt in 

december 1944 verraden en na arrestatie belandt Piet in Neuengamme waar hij is gestorven. Deze 

Monument De Voorposten. Foto C. Sangers, 

2007. 



verzetshelden staan op het verzetsmonument in ons dorp. Dit monument is gemaakt door 

beeldhouwer Germans en heeft aanvankelijk bij de Grote Kerk gestaan. Later is het verplaatst naar de 

hoek Molenweg-Vijverlaan. Ook de namen van zes andere helden zijn op dit monument aangebracht. 

Ze zijn allemaal omgekomen vanwege hun niet aflatende strijd tegen de vijandelijke heerschappij en 

voor onze vrijheid. Wim van Beek fietst in augustus 1944 met medeverzetsstrijder Karel van Ginkel op 

de hoek van de Kolfschoterdijk en Kolfschoten als zij worden aangehouden. Om ervoor te zorgen dat 

de graanoogst uit handen van de Duitsers blijft, hebben ze dorsmachines onklaar gemaakt. Voordat ze 

hun wapens kunnen pakken, wordt Wim neergeschoten. Karel, die gewond geraakt is, weet te 

ontkomen, maar Wim sterft ter plekke. Hij ligt begraven op begraafplaats Glashorst. Op boerderij De 

Beek bij de Lunterse Beek op de grens van Scherpenzeel en Renswoude, wordt hulp geboden aan 

iedereen die zich schuil moet houden voor de bezetter. Als de Duitsers bij een grootscheepse overval 

belastend materiaal vinden, worden de broers Sander en Gerard Lagerweij en zijn drie zoons met nog 

enkele andere aanwezigen afgevoerd naar Huize Scherpenzeel voor ondervraging. De volgende dag 

wordt ook zwager Gijs van de Burgt opgepakt en samen met  Sander en Gerard Lagerweij en nog 

veertien anderen per vrachtauto naar Amersfoort gebracht. Zeven van hen zijn naar vernietigingskamp 

Neuengamme gedeporteerd, waar ze zijn overleden. Van Gerard Lagerweij is geen sterfdatum of –

plaats bekend. De gebroeders Aart, Cornelis en Joachem van Steenbergen van boerderij Davelaar 

worden in januari 1945 samen met hun zwager Florus Oskam meegenomen, omdat ook zij zich 

‘schuldig’ maken aan verzetsactiviteiten. Op Davelaar is een Engelse zender in gebruik om berichten 

door te geven aan de bevrijders die in aantocht zijn. Velen vinden op de hofstede een veilig 

onderkomen. Vader Jan van Steenbergen is niet thuis als de Duitsers zijn drie zoons arresteren. Samen 

met zijn vrouw blijft hij tevergeefs lang uitzien naar hun kinderen die in een concentratiekamp om het 

leven zijn gebracht. Drie zoons en een schoonzoon op één dag afstaan als prijs voor onze vrijheid, is 

dat niet een erg hoge prijs? Enkele maanden later rukken de Bevrijders op richting Scherpenzeel. Half 

april wordt Barneveld bevrijd. Scherpenzeel is drie weken lang een zogenaamd Niemandsland.  

Verzetsmonument. Foto H.J. v.d. Hoeff, 2014 



 

Kort voor de Bevrijding blazen de Duitsers de aftocht. Daarbij laten ze een spoor van verwoesting 

achter. Op zondag 22 april 1945 zetten Duitse soldaten het gebied rond de Grote Kerk af waarna ze de 

toren opblazen. De vallende toren verwoest een groot deel van de kerk.  Na de wederopbouw wordt 

op 4 mei 1947 door burgemeester Hoytema van Konijnenburg een gedenksteen onthuld met daarop 

de tekst:  

Door 's vijands woest geweld verging mijn eerste wezen 22 april anno 1945  Doch 'k ben uit 

stuivend puin in ouden trant herrezen.  november anno 1947. 

 

SS’ers blazen op 29 april 1945 met landmijnen de molen op die stond op de plek waar nu het 

kerkgebouw van Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ staat. Van teruggevonden delen van de 

molenstenen is op initiatief van Oud-Scherpenzeel een klein monument gemaakt dat in 1987 door 

Gerrit Bakker, zoon van de laatste molenaar, is onthuld. Van kloostermoppen, afkomstig van de 

teerlingen van de molen, is een bloembak gemetseld.  Onze vrijheid hebben we mede aan de hier 

genoemde verzetshelden te danken. Aan de les die we uit de afschuwelijk gebeurtenissen kunnen 

trekken, lijken we echter steeds vaker voorbij te gaan. Monumenten en gedenktekens herinneren ons 

aan het verleden om herhaling te voorkomen.  

 

 

 

 

 


